
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W BIEGACH NA 

NARTOROLKACH – 11.10.2020 – godzina 11.00, Jedlicze/Długie 

– STYL DOWOLNY  
Honorowy Patronat Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik 

Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Joanna Bril  

 
1. Organizator 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu 

 

2. Partnerzy 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Gmina Jedlicze 

Koło Gospodyń w Długiem 

Team Jedlicze 

4. Cel imprezy  

Popularyzacja biegania na nartorolkach. 

Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

Promocja Gminy Jedlicze jako regionu przyjaznego dla osób aktywnych sportowo. 

5. Termin i miejsce zawodów 

            Impreza odbędzie w dniu 11 października 2020 r. (niedziela) w Długiem(gmina  

            Jedlicze). 

            Biuro zawodów: Dom Ludowy w Długiem koło Jedlicza. 

 

6. Trasa  

Dystans od 200 metrów do 3 kilometrów, przy częściowo otwartym ruchu drogowym. 

Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni. Start interwałowy 

co 15 sekund w poszczególnych kategoriach. Start i meta przy Domu Ludowym w 

Długiem. Ze względu na panującą pandemię COVID 19 numerki startowe będą 

wydawane w 5 różnych punktach (1-20), (21-40), (41-60), (61-80), (81-100).  

 

7. Program szczegółowy imprezy 

900 – otwarcie biura zawodów i wydawania pakietów startowych. 

1030–zakończenie wydawania pakietów startowych. 

1100– start poszczególnych kategorii(osobno dziewczęta i chłopcy) 

• rocznik(2014 i młodsi) – dystans 200 metrów 

• rocznik(2012-2013) – dystans 500 metrów 

• rocznik(2011-2010) – dystans 3 kilometry 

• rocznik(2009-2008) – dystans 3 kilometry 

• rocznik(2007-2006) – dystans 3 kilometry  

• rocznik2003-2004-2005) – dystans 3 kilometry 

• rocznik(2002-2001) – dystans 3 kilometry 

• open – dystans 3 kilometry 

 

8. Nagrody. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary, medale, dyplomy, 

4-6 dyplomy.  

 



 

 

9. Uczestnictwo. 

Zapisy do udziału w zawodach narto rolkowych wyłącznie drogą internetową należy 

dokonać na adres: http://www.pifsport.com.pl/do dnia 09 października 2020 r. Ilość 

startujących ograniczona – 100 uczestników. Każdy zawodnik startuje wyłącznie 

na swoją odpowiedzialność z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa podczas 

pandemii COVID-19. Każdy startujący będzie miał sprawdzaną temperaturę 

ciała oraz musi wypełnić oświadczenie u organizatora. Pobranie numeru 

startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. 

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany 

jest do jego przestrzegania. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o 

kontakt: 

• Feliks Piwowar – Pif Sport – tel.608 206 220 

• Piotr Bril – tel. 509 388 936 

10. Postanowienia końcowe, dotyczące również COVID 19. 

• Każdego uczestnika będzie obowiązywać Instrukcja postępowania sanitarnego, w 

której będą zawarte procedury związane z COVID-19 aktualne 

na dzień 11.10.2020. Instrukcja zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora najpóźniej na 5 dni przed Imprezą. 

• Obowiązuje styl dowolny i start interwałowy co 15 sekund. 

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską. 

• Każdy startujący musi posiadać kask. 

• Nartorolki w własnym zakresie – kółka o średnicy do 100mm. 

• Ze względu na panującą pandemię będą wydawane pakiety żywieniowe. 

• Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. 

• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

• Wręczenie nagród zgodnie z przyjętym programem szczegółowym imprezy 

• Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzców, przyznania i rozliczenia nagród. 

 

 

Z Sportowym Pozdrowieniem  

                                                                                                       

 

 

 

 

http://www.pifsport.com.pl/

